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Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Ing. Petr Jaroš
Identifikační číslo studenta: 95934636

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Informace, média a knižní kultura
Studijní obor: Informace, média a knižní kultura
ID studia: 625660

Název práce: Web Sputnik Česká republika v kontextu alternativní mediální scény
Pracoviště práce: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Ing. Jitka Novotná, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Datum obhajoby: 07.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Student představil práci, ve které se zaměřil na téma dezinformací a
fact-checkingu, konkrétně se pak zaměřil na postavení webu Sputnik
v oblasti tzv. alternativních médií. V teoretické části představil teorie
dezinformace a informace z různých úhlů pohledu. V praktické části
formou kvantitativního výzkumu a metodou obsahové analýzy
sestavil soubor dat k analýze. Student představil rovněž nástroje,
které použil pro sestavení datového souboru i pro analýzu metadat
textů a zároveň zmínil výhody i limity své práce a využité
metodologie. Mezi hlavní závěry patří definování postavení webu
Sputnik v ČR, který je nejvýraznějším médiem tohoto typu a
samotná metoda zkoumání tématu, kterou je možné využít pro
budoucí výzkum. Vedoucí práce představila svůj posudek, v němž
vyzdvihuje komplexnost tématu a snaze toto téma skrze velký soubor
dat uchopit. Navrhuje hodnocení velmi dobře (77 bodů). Oponent
práci považuje za originální, nicméně některé její základy považuje
za diskutabilní a navrhuje odlišné přístupy, které by zřejmě vedly k
odlišným závěrům. Oponent navrhuje hodnocení velmi dobře (70
bodů). Student se v diskusi s komisí vyjádřil k posudkům práci a
vymezení pojmu alternativní média. Komise se vzhledem k posudků,
prezentaci výsledků a průběhu obhajoby shodla na hodnocení velmi
dobře.
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Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PhDr. Petr Voit, CSc. ............................

Členové komise: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. ............................

 Ing. Jitka Novotná, Ph.D. ............................
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